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P O L I T E C H N I K A   G D A Ń S K A 
Dział Zamówień Publicznych 

ul. G. Narutowicza 11/12      80-233 Gdańsk–Wrzeszcz 
tel. 48 58 347-15-38, 348-63-81; fax 48 58 347-29-13; e-mail: dzp@pg.gda.pl 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gdańsk, dnia 02.03.2011 r. 
 

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 
do postępowania nr  CRZP ZP/30/055/R/11 

 
 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na remont kapitalny z modernizacją Audytorium nr 1                      
i zespołu szatni w  budynku WETiI Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego 
przy ul. Siedlickiej 5a w Gdańsku-Wrzeszczu  

 
 
 
 
 
 Zamawiający informuje, że w dniu 25.02.2011 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania 
Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 

Zapytania: 

1. W budynku szatni na przekroju I-I widoczny jest stolik i fotele. Czy w/w wyposażenie 
należy uwzględnić w ofercie. Jeżeli tak to prosimy o podanie parametrów i ilości. 

2. Zgodnie z rysunkiem z załącznika „6 PBW rys 004 szatnia wieszaki” należy zamontować 
w szatni na wieszakach płytki z numeracją, prosimy o podanie materiału z którego mają 
być wykonane wraz z wymiarami. 

3. Zgodnie z opisem stolarki drzwiowej drewnianej rys. 9 PBW do drzwi należy zastosować 
ościeżnice stalowe obejmujące mur. Zgodnie z informacją uzyskaną od producenta 
stolarki drzwiowej drewnianej do drzwi drewnianych o odporności ogniowej nie można 
stosować ościeżnic stalowych regulowanych. Co przyjąć do wyceny? 

 
Odpowiedzi: 
1. Nie należy uwzględniać wyposażenia szatni w stolik i fotele. 
2. Tabliczki ze stali nierdzewnej. Wymiary tabliczek 5x5cm. Cyfry wygrawerowane 

            pomalowane na czarno. 
            Do każdego wieszaka z numeracją zawieszka również ze stali nierdzewnej, o wym. 5x5cm, z 

otworem do zawieszenia na wieszaku i numerem wykonanym jw. 
3.  Zgodnie z projektem przy drzwiach należy stosować ościeżnice stalowe   ocynkowane, 

malowane proszkowo RAL9007, obejmujące mur. Nie jest wymagane żeby były to ościeżnice 
regulowane 
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Poniżej przykładowe wzory ościeżnic stalowych w tym też do drzwi pożarowych. 

 
 
 
 

 


